
Slovenská spoločnosť pre biochémiu  
a molekulárnu biológiu člen FEBS a IUBMB  

v spolupráci s CVTI SR  
a FCHPT STU 

usporiada konferenciu

BIOCHEMICKÉ DNI 2019
v dňoch 21.9. - 24.9.2019 

v priestoroch Grand hotela Bellevue **** 

Horný Smokovec 

1. CIRKULÁR



Vážené kolegyne, vážení kolegovia,   
milí priatelia a priaznivci biochémie  
a molekulárnej biológie 

Srdečne Vás pozývame na konferenciu 
Biochemické dni 2019, ktorú organizuje 
Slovenská  spoločnosť pre biochémiu 
a molekulárnu biológiu v spolupráci s CVTI SR  
a FCHPT STU

v dňoch 21.- 24.9.2019

v  konferenčných priestoroch  
Grand hotela Bellevue**** v Tatrách.

Naša spoločnosť SSBMB  chce nadviazať 
na tradíciu organizovania biochemických dní, 
ktoré sa zvykli konať v období medzi dvoma 
Biochemickými zjazdami organizovanými 
spoločne s „Českou společností pro biochemii 
a molekulární biológii“.
Cieľom konferencie je „reštart“ spoločnosti, 
ktorá Vás oboznámi s výskumom v univerzitných 
a výskumných inštitúciách  a poskytne priestor 
na prezentáciu vedecko-výskumných výsledkov 
kolegom a mladým výskumníkom z oblastí, 
ktoré dnes vo vedách o živej prírode dominujú.  
Zároveň chce  konferencia ponúknuť mladým 
vedcom a študentom študujúcich na rôznych  
stupňoch štúdia prehľad o tom, aké sú súčasné 
trendy a vízie modernej biochémie,  biomedicíny, 
bioinformatiky  a  biotechnológie na Slovensku.
Ambíciou SSBMB je aby konferencia v Tatrách 
stmelila odbornú komunitu biochemikov 
a molekulárnych biológov a umožnila akceleráciu 
spolupráce v rámci jednotlivých univerzít,  
výskumných inštitúcií SAV, rezortných ústavov 
a podnikateľských subjektov.

Ťešíme sa na Vašu účasť !



Témy konferencie: 

A: „OMICS“ – Štruktúrna biológia a bioinformati-
ka – od štruktúry k funkcii

B: Biomedicína – od molekúl k lôžku pacienta

C: Aplikovaná biochémia a  biotechnológie  
– od vedy k technológii    
 

Rokovacie jazyky konferencie:  
Slovenčina, čeština a angličtina. 

Konferenčné poplatky: 
Členovia  SSBMB   do 150 Eur
Nečlenovia SSBMB  do 170 Eur 
Študenti - členovia SSBMB do 100 Eur

Konferenčný poplatok zahŕňa  (i) odborný pro-
gram konferencie, (ii) zborník príspevkov, (iii) 
občerstvenie počas prestávok (iv), (v) účasť 
na spoločenských podujatiach vrátane uvítacie-
ho a spoločenského večera. Ubytovanie v hoteli 
a strava nie  je súčasťou konferenčného poplatku.
Vstup do bazénov, wellness, Wifi, parkovanie 
a raňajky sú v cene  ubytovania. 

Informácie o odbornom programe konferencie, 
spôsobe platby, ubytovaní a  prezentácii firiem 
budú súčasťou 2. cirkulára.
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Organizačný výbor konferencie:  

Miroslav Barančík
Albert Breier
Gabriela  Gavurníková
Stanislav Stuchlík

E-mail:

Miroslav.Barancik@savba.sk
telefón:+421-2-32295404 

albert.breier@stuba.sk
telefón:+421-918 674 514

gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk
telefón: +421-2-69253234

stanislav.stuchlik@uniba.sk 
telefón: +421-2-60296509


